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ﻣﻌﺮﯽﻓ ُاﺗﯿﭽﺮ
دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺎﺑ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
زﺎﺑﯽﻧ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯽﻣﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﯽﻠ ﲠﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﻠﺘﻔﺮم
آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ زﺎﺑن ُاﺗﯿﭽﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺎﺗ ﺑﻪ ﻣﺪد
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،زﺎﺑنآﻣﻮزی را ﺎﺑ ﴏف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﱰ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ  ،اﻓﺮاد و اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﯽﻧ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪُ .اﺗﯿﭽﺮ
ﺑﯿﺶ از ۱۲زﺎﺑن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ زﺎﺑنآﻣﻮزان ﴎاﴎ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﯽﻣﮐﻨﺪ و از
ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم زﺎﺑن ﺎﺗﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از
 ۱۰۰۰اﺳﺘﺎد ﻓﻌﺎل و  ۱۲۵۰۰۰زﺎﺑنآﻣﻮز ﭘﺮﺗﻼش را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﮑﺎری ُاﺗﯿﭽﺮ ﺎﺑ داﻧﺸﮕﺎه ﲥﺮان ﮐﻪ ﳕﺎد آﻣﻮزش ﻋﺎﯽﻟ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﻮاه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺎﺑﻻی ﺳﻄﻮح آﻣﻮزﯽﺷ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﲠﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺑﻪروز آﻣﻮزﯽﺷ ،وﺟﻪ ﲤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺎﺑ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﯽﻣﮐﻨﺪ .
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ﯾﮏ زﺎﺑن ﺑﯿﺸﱰ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﱰ
زﻧـﺪﮔـــﯽ در دﻧــﯿــﺎی اﻣـــﺮوز ﻣﺴﺘـﻠـﺰم ﯾــﺎدﮔﯿﺮی زﺎﺑنﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﳌﻠﯽﻠ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻀﻮر در دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﯽﻧ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺎﺑﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺎﺑ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون
ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﯽﻠ و ﮔﺴﱰش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﯽﻧ،
ﻋﻤﺪه ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﯽﺗ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯽﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ
زﺎﺑن اﻧﮕﻠﯿﯽﺴ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺎﺑن ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﱳ زﺎﺑن ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ ﯽﺑ ﻧﻈﯿﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﯽﻣ دﻫﺪ و ﺗﻮاﺎﻧﯾﯽ ﻫﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺗﻮاﳕﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان آن
ﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯽﻣ دﻫﺪ .

دﺳﺖ آوردﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﯽﻧ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺟﻠﺴﻪ ﳖﺎﯾﯽ و اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺎﻧﻣﻪ

۸

ﯾﮏ زﺎﺑن ﺑﯿﺸﱰ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﱰ
اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎﯽﺗ
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ﻫﻤﮑﺎراﯽﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﳣﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ
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